
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief 31    donderdag 14 mei 2020  

 
kalender mei - juni 
donderdag 21 mei – vrijdag 22 mei  - vrij i.v.m. Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 
maandag 1 juni    - vrij i.v.m. 2e Pinksterdag 
dinsdag 16 juni    - vrij i.v.m. studiedag 
 
 
Kamp en schoolreis  
Kamp en schoolreis gaan niet door  
Vanwege de corona-maatregelen hebben we moeten 
besluiten om het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 
en het kamp voor de groepen 7 & 8 niet te laten 
doorgaan. Hoe jammer we het ook vinden voor de 
kinderen, veiligheidsmaatregelen gaan voor!  
Betaling retour  
Ouders die de betaling volledig hebben voldaan zullen 
uiteraard de kosten voor schoolreis en kamp terug 
ontvangen. Betalingen die wij op de rekening hebben 
ontvangen zullen wij naar u overmaken. Uw 
rekeningnummer is bekend bij ons.   
Heeft u contant betaald? Wilt u een email sturen naar 
administratie@polderhof.asg.nl met uw 
rekeningnummer. Vermeld u in de onderwerpregel 
a.u.b. “restitutie schoolreis / kamp” en vermeld u 
tevens in uw e-mail bericht de naam en groep van uw 
kind(eren).  
Welk bedrag ontvangt u retour?  
Dit schooljaar is er gekozen voor een “all-in” bedrag. 
Groep 1 – 6: Ouderbijdrage + schoolreis € 40,00  
Groep 7 – 8: ouderbijdrage + kamp € 95,00 
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 15,00.  
Dat betekent dat u voor uw kind uit groep 1-6 een 
bedrag van € 25,00 schoolreisgeld retour ontvangt en 
voor uw kind uit groep 7-8 ontvangt u een bedrag van 
€ 80,00 kampgeld retour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aangepaste schooltijden & op tijd komen 
De leerlingen komen de leerlingen volgens een 
aangepast rooster naar school. We hebben dit rooster 
met u gedeeld via Social Schools.  
Door kinderen verdeeld over 2 shifts naar school te 
laten komen, kunnen we ervoor zorgen dat de 
kinderen verspreid in het klaslokaal kunnen zitten.  
We willen zo min mogelijk bewegingen in het 
schoolgebouw en moeten om die reden streng zijn 
wanneer uw kind te laat komt.  
Wanneer uw kind om 08.30u of om 12.00u niet 
binnen is, moeten we hem/haar naar huis sturen.  
Elke groep heeft een vaste verzamelplek op het plein, 
de leerkrachten staan voor de ochtendshift om 08.15u 
en voor de middagshift om 11.45u op het plein. Het is 
fijn als uw kind aan om 08.15u / 11.45u verzamelt en 
niet op het laatste moment met de kans op te laat 
komen.  
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Beste ouder/verzorger, 

 
 

De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin we onderzoeken hoe de covid-19 crisis het gezinsleven beïnvloedt.  
 

Bent u ouder van een kind tussen de 6-17 jaar oud? Zou u ons dan willen helpen door een vragenlijst in te vullen van 
ongeveer 15 minuten? Op deze manier helpt u organisaties om de juiste hulp aan families aan te kunnen bieden ten tijde van 

de crisis.  
 

U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te komen, de vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Grieks en 
Spaans: https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt  

 

De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van vragen over uzelf, uw 
gezinsleven en uw kind. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of wij u over een aantal weken opnieuw mogen 

benaderen met een kortere vervolgvragenlijst.  
 

Ga naar onze website om op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de studie: https://nl.covidfamilystudy.com  
 

Alvast hartelijk dank voor het invullen! 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie 
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